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คำนำ 
 เนื่ องด้วยเทศบาลตำบลนาใน   จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ 
ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (3) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

  

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เทศบาลตำบล
นาใน  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ขึ้น
เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของเทศบาลตำบลนาใน  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลนาใน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  นี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
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ส่วนที่  1 
ที่มาของแผนการดำเนินงาน 

  
1.  บทนำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้
จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การ
ขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

  ภายใต้ระเบียบฯ  และหนังสือสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  เทศบาลตำบลนาใน จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อให้ทราบ
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลตำบลนาใน  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ 
 1.  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
 3.  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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3.  ขั้นตอนการจัดทำแผน 
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 กรณีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
    
4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ 
  1.  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลนาในมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
  2.  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  4. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนา  
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณ  มีดังนี้ 
  2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01) 
   2.1.1  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็น
ร้อยละเสมอ (100) 
   2.1.2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกัน
เงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว (แบบ ผด.01) 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) 
  2.4 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงินหรือกรณยีังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว (แบบ ผด.02) 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน เพิ่มเติม  (ฉบับที ่2)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและด้านอาชีพเสริม 

1.1  การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเข้าสู่พ้ืนท่ี
แปลงเกษตร 

อุตสาหกรรมและการโยธา 9 69.23 439,200 32.85 กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
     
 

2.1  การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายใน
หมู่บ้านและชุมชนให้น่าอยู่ 

อุตสาหกรรมและการโยธา 2 15.38 812,200 60.75 กองช่าง 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทาง
การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

3.1 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การงบประมาณทาง
การศึกษาทุกระดับในตำบล 

อุตสาหกรรมและการโยธา 2 15.38 85,600 6.40 กองช่าง 

       
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว    
 

- - - - - - - 
       

รวม - - 13 100 1,337,000 100 - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 

  1.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
        (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายแปลงเกษตร 
นางเกสร สเีทียวไทย  
บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  
ยาว 250.00 เมตร 

119,200 บ้านผักคำภู
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายนายวรราช แก้วดารา  
บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 

บริเวณจุดที่ชำรุด 57,000 บ้านอูนดง 
หมู่ที่ 1 

             

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายสังวาลย์ใต้  บ้านหนองบอน  
สายหนองดง  บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 2 

บริเวณจุดที่ชำรุด 13,300 บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 2 

             

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายลงเขื่อนน้ำอูน - สาย 
ซอยฮุงหวล บ้านห้วยบุ่น  
หมู่ที่ 3 

บริเวณจุดที่ชำรุด 26,700 บ้านห้วยบุ่น 
หมู่ที่ 3 

             

 
 

แบบ  ผด. 02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม 

1.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเข้าสู่พ้ืนที่แปลงเกษตร 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สาย สปก. - หนองผักชี - หนอง
อีโซ่ง บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 

บริเวณจุดที่ชำรุด 64,800 บ้านนาเลา 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายนาใน – หินแตก บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

บริเวณจุดที่ชำรุด 11,400 บ้านนาใน 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายวัดคริสต์, สายนายภูวนัย, 
สายนายพร บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 

บริเวณจุดที่ชำรุด 45,700 บ้านนาทัน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

8 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายหนองกอบง บ้าน 
หนองผือน้อย หมู่ที่ 8 

บริเวณจุดที่ชำรุด 3,800 บ้านหนอง
ผือน้อย  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

9 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง
สายหนองเม็ก,หนองยา,ทช.สน.
2052-นาคำ, หนองข้าวจ้าว,
สายนายปญัญา พันเพียง บ้าน
หนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 

บริเวณจุดที่ชำรุด 97,300 บ้านหนอง
ไชยวาลย์ 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

 รวม - 439,200 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบ  ผด. 02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร  ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร์  ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 2  การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู ่

2.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมู่บ้านและชุมชนให้น่าอยู ่
      (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายเชื่อมต่อถนน คสล.
เดิม สายข้างบ้านนางแอ  
กิจเจรญิ บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

376,300 บ้านนาทัน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน สายหนองผือ-ห้วยบุน่ 
เข้าเมรุ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

435,900 บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 รวม - 812,200 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 02 
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จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร  ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดั  ยุทธศาสตร์  ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ที่ 3  การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านการงบประมาณทางการศึกษาทุกระดับในตำบล 
      (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเลา หมู่ที่ 4 

มุงหลังคา จำนวน 54 ตาราง
เมตร และบันได คสล. กว้าง 2 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการ ปร.4/ปร.5 
กองช่างเทศบาล) 

62,000 ศพด.  
บ้านนาเลา 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

            

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ผักคำภู หมู่ที่ 11 

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการ ปร.4/ปร.5 กอง
ช่างเทศบาล) 

23,600 ศพด.  
บ้านผักคำภู  

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

            

 รวม - 85,600 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 02 
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3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โพเดี่ยม โพเดี่ยม ทำด้วยไม้แข็ง จำนวน 
2 ตัว 

26,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

2 โทรศัพท์เคลื่อนที ่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 
เครื่อง โดยมีคุณสมบตัิดังนี ้
1. ขนาดหน้าจอกว้างไม่น้อย
กว่า 2.5 น้ิว   ยาวไม่น้อยกว่า 
5 น้ิว 
2. ระบบสัมผัส (Multi-Touch) 
3. ระบบเปิด/ปิด หน้าจอ
อัตโนมัติขณะสนทนา 
4. ถ่ายภาพได้และหมุนภาพโดย
อัตโนมัต ิ

12,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

3 โซฟา โซฟา จำนวน 1 ชุด 30,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

 รวม  68,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ  ผด.02/1 
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จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถบรรทุกดเีซล ขนาด 1 ตัน รถบรรทุกดเีซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตไ์ม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 
โดยมีคณุสมบัตติามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑส์ำนัก
งบประมาณ 
-จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์สำนักงบประมาณ 

850,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

 รวม - 850,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 
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จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ ์
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Lnk Tank Printer) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Lnk Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

8,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core) จำนวน 3 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

66,000               

 รวม - 74,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 

แบบ  ผด.02/1 
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จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต ์ เครื่องเครื่องเลื่อยโซย่นต์ ขนาด
ไม่เกิน 1 แรงม้า  จำนวน 1 
เครื่อง  

12,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

 รวม - 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 



-13- 
 

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ 
งานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว)  จำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

17,000 ทต.นาใน สำนักปลดัฯ             

 รวม - 17,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 
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จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ ดังนี ้
1. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 
25 แรงม้า 
2. ถังบรรจุน้ำยาเช้ือเพลิงไม่
น้อยกว่า 1.2 ลิตร 
3. ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 
5 ลิตร 
4. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่
น้อยกว่า 40 ลติรต่อช่ัวโมง 
5. มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

59,000 ทต.นาใน สำนักปลดั             

 รวม - 59,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 
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จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core) จำนวน 3 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

66,000 ทต.นาใน กองคลัง             

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED - 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 
1 (28 หน้า/นาที) 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED - 
ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 
1 (28 หนา้/นาที)  โดยมี
ลักษณะพื้นฐานตามตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

8,900 ทต.นาใน กองคลัง             

 รวม - 74,900 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ  ผด.02/1 



-16- 
 

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โตะ๊ทำงานเหล็ก โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
จำนวน 1 ตัว 

10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ทำงาน  จำนวน 1 ตัว 2,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

 รวม  12,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 



-17- 
 

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core) จำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

22,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

 รวม  22,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 



-18- 
 

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

96,000 ทต.นาใน กองการศึกษา             

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ 
(18 หน้า/นาที) 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ 
(18 หน้า/นาที) จำนวน 6 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัด
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

15,600 ทต.นาใน กองการศึกษา             

 รวม  12,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ  ผด.02/1 



-19- 
 

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 กลยุทธ์ :  - 

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

ทีด่ำเนินการการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 Core) จำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

22,000 ทต.นาใน กองช่าง             

 รวม  22,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.02/1 



-20- 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

....................... 
 

  อาศัยอำนาจตามความนัย  หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  ตามที่เทศบาลตำบลนาในได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0810.3/ว 6732  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน 2562  นั้น 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  เทศบาลตำบลนาใน    
จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาใน ในการบริหารโครงการและงบประมาณประจำปี   พ.ศ.  2565  ต่อไป  
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้  สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.nanai.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลนาใน   
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

       
(นายชาติชาย  โถตันคำ) 

 นายกเทศมนตรีตำบลนาใน 
 

http://www.nanai.go.th/

